
LIETUVOS PSICHOLOGŲ SĄJUNGOS LGBTQIA+ PSICHOLOGIJOS GRUPĖS 

NUOSTATAI  

 

1. Bendroji dalis  

1.1. Lietuvos psichologų sąjungos LGBTQIA+ grupės (toliau – Grupė) tikslas – didinti 

sąmoningumą LGBTQIA+ (lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, queer, interseksualių, 

aseksualių ir kt. asmenų) klausimais psichologų bendruomenėje ir visuomenėje, šviesti apie 

LGBTQIA+ bendruomenės narių poreikius, patiriamus iššūkius ir galimas pagalbos kryptis, 

esant poreikiui atlikti mokslinius tyrimus LGBTQIA+ klausimais; burti psichologus ir kitus 

specialistus, dirbančius su LGBTQIA+ žmonėmis ir lytiškumo temomis patirties pasidalinimui 

bendradarbiaujant nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu; atpažinti ir reaguoti į diskriminacines 

LGBTQIA+ atžvilgiu praktikas ar iniciatyvas tiek psichologų bendruomenėje, tiek viešoje 

erdvėje; teikti rekomendacijas psichologus ir kitus specialistus rengiančioms institucijoms dėl 

su LGBTQIA+ susijusių klausimų įtraukimo į studijų programas; skatinti LGBTQIA+ psichologų 

gerovei palankios darbo aplinkos kūrimą.  

  

1.2. Savo veikloje Grupė vadovaujasi Lietuvos psichologų sąjungos (toliau – LPS) įstatais ir 

šiais nuostatais.  

 

2. Grupės struktūra ir formavimas  

2.1. Grupės nuostatus patvirtina LPS valdyba.  

2.2. Grupės nariais gali tapti LPS nariai, dirbantys su LGBTQIA+ žmonėmis ar lytiškumo 

temomis, besigilinantys į LGBTQIA+ žmonių psichologiją, poreikius ir iššūkius.  

2.3. Pirmas Grupės susirinkimas yra Grupės veiklos pradžia. 

2.4. Asmenys, norintys tapti Grupės nariais, pateikia prašymą Grupės vadovui. Grupė 

susirinkimo metu priima sprendimus dėl naujų narių įtraukimo į Grupę.  

2.5. Grupės sudėtis ir jos narių veiklos sritys skelbiamos viešai LPS interneto tinklalapyje.  

 

2.6. Narystės grupėje pabaiga 

2.6.1. Grupės nariai turi teisę nutraukti savo dalyvavimą Grupėje. Grupės narys, nusprendęs 

nutraukti savo veiklą Grupėje, apie tai informuoja Grupės vadovą.  

2.6.2. Narystė Grupėje nenutrūksta, jei Grupės narys nustoja būtų LPS nariu, tačiau išsaugo 

LPS partnerio statusą.  

2.6.3. Narystė nutrūksta nariui mirus.  

2.6.4. Grupė gali nutraukti nario narystę Grupėje:  

2.6.4.1. jei jis bent metus nedalyvavo nei viename Grupės susitikime;  

2.6.4.2. jei jo veikla kenkia Grupei ir / ar jos reputacijai.  

 

3. Grupės vadovas  

3.1. Grupės vadovo išrinkimas:  

3.1.1. Grupė pirmame susirinkime balsavimo būdu išrenka Grupės vadovą 1 metų kadencijai.  

3.1.2. Grupės vadovu gali būti renkamas tik LPS narys.  

3.1.3. Grupės išsirinktą vadovą tvirtina LPS Valdyba.  

3.1.4. Likus bent mėnesiui iki Grupės vadovo 1 metų kadencijos pabaigos, Grupė balsavimo 

būdu išsirenka vadovą kitai 1 metų kadencijai.  

3.1.5. Grupės vadovui atsistatydinus, Grupė ne vėliau kaip per 2 mėnesius išsirenka naują 

vadovą.  

 



3.2. Grupės vadovo funkcijos:  

3.2.1. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų organizuoja grupės susirinkimus.  

3.2.2. Atstovauja grupę LPS ir visuomenėje. 

3.2.3. Priima naujų narių prašymus.  

3.2.4. Sudaro ir atnaujina Grupės narių sąrašus.  

3.2.5. Protokoluoja Grupės sprendimus ir protokolus pateikia LPS biurui.  

3.2.6. Pateikia LPS metinę Grupės veiklos ataskaitą.  

 

4. Grupės veikla 

4.1. Grupės susirinkimuose gali dalyvauti Grupės nariai arba kviestiniai asmenys, jeigu tai 

neprieštarauja Grupės veiklai.  

4.2. Grupė gali inicijuoti ir organizuoti viešas diskusijas, seminarus, konferencijas, 

kvalifikacijos kėlimo renginius grupės nariams ir kitiems specialistams, inicijuoti ir vykdyti 

mokslinius tyrimus.  

4.3. Grupė gali teikti rekomendacijas ir siūlymus LPS nariams ir kitiems specialistams su 

LGBTQIA+ psichologija susijusiais klausimais.  

4.4. Grupės nariai, kurie yra LPS narių sąrašuose, gali dalyvauti kitų organizacijų, institucijų 

komisijose, komitetuose kaip LPS atstovai.  

4.5. Grupė gali inicijuoti ir parengti viešus pareiškimus, susijusius su Grupės veikla, LPS vardu 

bei siūlyti juos tvirtinti valdybai,.  

4.6. LPS nariai gali kreiptis į Grupę iškilus klausimams, susijusiems su Grupės veikla.  

4.7. Vykdydama veiklą Grupė skatina tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp specialistų, savo 

darbe susiduriančių su LGBTQIA+ žmonėmis, lytiškumo temomis.  

 

5. Sprendimų priėmimas  

5.1. Grupėje sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių Grupės narių balsų dauguma. 

5.2. Jei Grupės narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Grupės vadovo balsas.  

5.3. Balsavimas laikomas galiojančiu, jei jame (gyvai ar virtualiai) dalyvavo bent 1/3 Grupės 

narių.  

 

6. Grupės likvidavimas  

6.1. Grupė gali būti likviduojama LPS Valdybos sprendimu, jei:  

6.1.1. Grupėje lieka mažiau nei 3 nariai; 

6.1.2. Grupė neišsirenka vadovo per 2 mėnesius po ankstesnio Grupės vadovo kadencijos 

pabaigos ar atsistatydinimo;  

6.1.3. Grupė nevykdo veiklos vienerius kalendorinius metus.  

 

7. Nuostatų įsigaliojimas ir keitimas  

7.1. Šie nuostatai įsigalioja patvirtinus LPS valdybos posėdyje.  

7.2. Grupės nuostatai keičiami Grupės sprendimu ir patvirtinus LPS Valdybai.  
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